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Bakgrunn 
Arbeidsgruppen for sensorveiledninger er oppnevnt av prorektor Gro Bjørnerud Mo og ledes av 

dekan Sten Ludvigsen. Arbeidet er del av rektoratets satsning på utdanning ved UiO og har sitt 

utspring både i universitetets interne kvalitetsarbeid og i det kommende påbudet i universitets- og 

høyskoleloven om at det skal foreligge sensorveiledninger for alle eksamener.  

Arbeidsgruppen har fått følgende mandat:   

1. Lage veileder/retningslinjer for utforming av sensorveiledninger ved UiO.  

2. Vurdere mulighetene for mer systematiske/generelle ordninger for automatisk begrunnelse.  

3. Se på løsninger både for digital slutteksamen og innleveringer underveis i semesteret.  

Arbeidet med sensorveiledninger 
I første fase har arbeidsgruppen arbeidet med å skissere et rammeverk for sensorveiledninger ved 

UiO. Målsetningen for denne fasen har vært å klargjøre premissene for og gi retning til arbeidet 

med sensorveiledninger og beskrive prosedyrer i overordnet forstand. Utdanningskomiteen får med 

denne saken arbeidsgruppens forslag som gjelder sensorveiledninger.  

Arbeidsgruppen møtes fredag 12. januar for å ferdigstille rapporten, og arbeidsgruppens endelige 

rapport blir ettersendt til utdanningskomiteen etter møtet. Saken behandles også i dekanmøtet 10. 

januar og skal legges fram for universitetsstyret 6. februar 2018. 

Arbeidet med tilbakemeldinger  
Arbeidsgruppen vil i neste fase drøfte mulighetene for vurdering underveis i studiene og 

videreutvikling av digital eksamen, samt mulige ordninger for automatisk begrunnelse, jf. punkt 2 

og 3 i mandatet. Dette arbeidet vil fortsette i vårsemesteret 2018 og legges fram for universitets-

styret til diskusjon 7. og 8. mai og til vedtak 19. juni. Utdanningskomiteen og dekanmøtet vil bli 

involvert også i den videre prosessen.  

Til diskusjon 

 Slutter utdanningskomiteen seg til arbeidsgruppens forslag for UiOs arbeid med 

sensorveiledninger?  

Vedlegg 
1. Utkast til delrapport fra arbeidsgruppen. Endelig versjon ettersendes 12. januar.  

2. Oppdatert tidsplan for arbeidsgruppen.  


